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A GAzetA dos Municípios

Taubaté ganha Unidade de 
Tratamento de Resíduos

de Serviços de Saúde

Taubaté reforça punição
por abandono de animais 

em vias públicas

ONG promove feira de
adoção de animais do CCZ

Taubaté chega a quatro mortes 
confirmadas por influenza

Taubaté passa a contar 
com uma Unidade de Tra-
tamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde (UTR-
SS).
O novo serviço está locali-
zado à travessa da estrada 
municipal Dr. José Luiz 
Cembranelli, no bairro 
Chácara Silvestre, e dá um 
encaminhamento seguro 
aos rejeitos hospitalares 
com o objetivo de preser-
var a saúde da população e 
o meio ambiente.
Nessa fase inicial, a uni-
dade tem capacidade para 
tratar 550 Kg/hora, to-
talizando, em média, 70 
toneladas por mês de re-
síduos do grupo A (com 
a possível presença de 
agentes biológicos que 
podem apresentar risco 

A Prefeitura de Taubaté 
vai apertar o cerco contra 
quem abandonar animais 
de grande porte em vias 
públicas, com regras mais 
rígidas e valores maiores 
de multas. 
As alterações na legis-
lação municipal foram 
aprovadas pela Câmara 
de Taubaté, sanciona-
das e promulgadas pelo                 
Executivo Municipal ao 
final de junho. Elas já pas-
sam a valer neste mês de 
julho.
Conforme estabelecido 
pela Lei Complementar 
442, de 28 de junho de 
2019, em seu artigo 444-A 
,”é proibida a permanên-
cia de animais de grande 
porte (equinos, muares, 
bovinos, caprinos, ovinos, 
bubalinos, suínos) soltos 
nas vias, áreas verdes, 

A ONG Chico Pata, par-
ceira da Prefeitura de 
Taubaté, promove no pró-
ximo sábado, dia 13 de ju-
lho, uma feira de adoção 
de cães e gatos abrigados 
pelo Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ).
Interessados podem ir na 
Poli Pet das 10h às 17h. 
A Poli Pet fica na aveni-
da Itália, 1.570,  Jardim 
das Nações. Serão colo-
cados para adoção seis 
cães e dois gatos do CCZ. 
Os animais selecionados 
são de diferentes portes, 
passam antes por exames 
clínicos, vacinação e são 

Taubaté chega a julho de 
2019 com quatro mortes 
confirmadas por influenza 
(H1N1)  e 32 casos confir-
mados da doença. O perfil 
epidemiológico mostra até 
agora prevalência do vírus 
H1N1 (27 casos), seguido 
pela influenza B (4 casos) 
e apenas um registro do 
vírus H3N2. A terceira 
vítima é uma mulher ido-
sa de 75 anos, cujo óbito 
ocorreu no dia 4 de junho. 
Os exames realizados pelo 
instituto Adolfo Lutz de-
ram positivo para H1N1. 
A quarta vítima é um ho-
mem de 44 anos, cujo 
óbito ocorreu no dia 15 
de junho. Os exames tam-
bém deram positivo para 
H1N1. No mesmo período 
do ano passado, o municí-
pio tinha nove mortes (8  
influenza A não subtipa-
do e 1 H1N1) e 53 casos 
de influenza confirmados 
com grande prevalência 
do vírus H3N2 (40 casos).
Existem atualmente cinco 
mortes suspeitas em in-

de infecção) e do grupo 
E (perfurocortantes ou                                           
escarificantes e todos os 
utensílios de vidro que-
brados no laboratório: pi-
petas, tubos de coleta san-
guínea e placas de Petri) 
classificados na Resolu-
ção Conama nº 358/2005 
e na Resolução da Dire-
toria Colegiada – RDC Nº 
222/2018.
A expectativa é aumentar 
o volume de tratamento 
para 200 toneladas por 
mês, quando a UTRSS 
estiver operando nos três 
turnos, o que deve acon-
tecer ao longo dos anos, 
com o aumento no núme-
ro de clínicas, laboratórios 
e hospitais no município. 
O projeto também prevê a 
instalação de um segundo 

logradouros públicos ou 
locais de livre acesso ao 
público.”
Já o parágrafo único do 
artigo 565 passa a vigo-
rar com a seguinte reda-
ção: “Para retirar o animal 
apreendido, o cidadão de-
verá comprovar a proprie-
dade mediante apresenta-
ção do registro do animal 
nos órgãos competentes, 
carteira de vacinação ou 
outro documento capaz de 
comprovar a propriedade. 
O proprietário deverá pa-
gar a taxa de apreensão 
no valor de cinco UFMTs 
(R$ 973,35) e a taxa de 
permanência no valor de 
uma UFMT (R$ 194,67) a 
cada três dias.”
Os animais apreendidos 
em vias públicas são en-
caminhados para o Centro 
de Controle de Zoonoses 

castrados.
Os adotantes devem ser 
maiores de18 anos e preci-
sam preencher um formu-
lário com dados pessoais 
como endereço e telefone. 
Isto é necessário porque 
existe um acompanha-
mento após adoção, tanto 
dos cães como gatos.
A ONG Chico Pata tam-
bém oferece todo suporte 
que o adotante precisar, 
como dicas para alimenta-
ção, onde vacinar e adap-
tação. Interessados tam-
bém podem acessar o site 
da prefeitura para adotar 
um animal do CCZ.  As 

vestigação. Outras nove 
mortes foram descartadas.
Taubaté garantiu uma am-
pla cobertura este ano, 
com 100.769 doses da va-
cina contra influenza apli-
cadas e uma cobertura de 
100,41% em relação aos 
grupos prioritários. O per-
centual de cobertura supe-
rou o do ano passado.
Cuidados
O alerta agora é para o 
início do inverno, que exi-
ge cuidados redobrados 
por parte da população.  
O Ministério da Saúde 
orienta a adoção de cuida-
dos simples como formas 
de prevenção: lavar as 
mãos várias vezes ao dia, 
cobrir o nariz e a boca ao 
tossir e espirrar com papel 
descartável, evitar tocar o 
rosto e não compartilhar 
objetos de uso pessoal, 
manter ambientes  venti-
lados, entre outros.
Prevenção e informação 
são as melhores ferra-
mentas contra a influenza. 
Não acredite em boatos 

equipamento, o que pode 
acontecer quando a pro-
dução ultrapassar a capa-
cidade máxima das 200 
toneladas.
A gestão da unidade de 
tratamento é de responsa-
bilidade da EcoTaubaté, 
que realiza a coleta des-
ses materiais em unida-
des públicas e privadas do 
município que exerçam 
atividades que gerem esse 
tipo de resíduo, tais como 
hospitais, postos de saúde 
e estúdios de tatuagem, 
entre outros.
Todo material recolhido 
recebe tratamento adequa-
do para o descarte final, o 
que inclui esterilização e 
trituração para, na sequên-
cia, serem encaminhados 
ao aterro sanitário.

(CCZ) de Taubaté. No ano 
passado foram apreendi-
dos 31 animais e no pri-
meiro semestre de 2019 
foram registradas 9 apre-
ensões.
No caso da identificação 
de um animal de grande 
porte solto nas vias públi-
cas, a orientação é de que 
o cidadão entre em contato 
primeiro com a Secretaria 
de Mobilidade Urbana de 
Taubaté pelo telefone 156 
para que sejam providen-
ciadas medidas de reforço 
à segurança no trânsito. 
O CCZ também pode ser 
acionado durante o horá-
rio comercial pelo telefo-
ne 5704-8048. O CCZ fica 
na Estrada Particular dos 
Remédios, nº 2.764, Bair-
ro dos Remédios. O horá-
rio de atendimento é das 
8h às 17h.

fotos do projeto Adote Um 
Amigo estão atualizadas e 
podem ser visualizadas no 
link (http://www.taubate.
sp.gov.br/adoteumami-
go/). Interessados também 
podem entrar em contato 
com o CCZ pelo telefo-
ne 5704-8048.  O CCZ 
fica na Estrada Particular 
dos Remédios, nº 2.764, 
Bairro dos Remédios. O 
horário de atendimento é 
das 8h às 17h. As visitas 
podem ser feitas, prefe-
rencialmente, das 13h às 
17h. A média mensal do 
CCZ de Taubaté é de 490 
animais abrigados.

espalhados pelas redes so-
ciais, que só servem para 
alimentar o preconceito e 
gerar insegurança. Retire 
suas dúvidas com um mé-
dico ou uma autoridade 
sanitária.
Recomendações
Em caso de síndrome gri-
pal, a recomendação é pro-
curar um serviço de saúde 
o mais rápido possível. A 
vacina contra a gripe não é 
capaz de eliminar a doen-
ça ou impedir a circulação 
do vírus. Por isso, as me-
didas de prevenção são tão 
importantes, particular-
mente durante o período 
de maior circulação viral.
Os sintomas da gripe são: 
febre, tosse ou dor na gar-
ganta, além de outros, 
como dor de cabeça, dor 
muscular e nas articula-
ções. Já o agravamento 
pode ser identificado por 
falta de ar, febre por mais 
de três dias, piora de sinto-
mas gastrointestinais, dor 
muscular intensa e pros-
tração.
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Miscelânea
Curiosidades

As cores podem interferir no estado de espírito das pessoas.
O amarelo estimula o funcionamento do cérebro, alivia o sistema nervoso, 
o aparelho digestivo e o tônus muscular.
O azul relaxa os músculos e favorece a meditação. Em roupas aumenta a 
tranqüilidade, mas seu uso constante pode acabar gerando preguiça.
O laranja combate o cansaço, melhora a respiração e aumenta o otimismo. 
Nos trajes, segundo os hindus, favorece o desempenho sexual.
O verde reduz a tensão, ajuda na recuperação das infecções e na solução 
de problemas emocionais. Ótimo para os períodos de crise.
O vermelho estimula a circulação sanguínea e abre o apetite. Desperta o 
senso de competitividade e é, portanto ideal para prática esportiva.
O violeta acalma o coração, diminui o medo e a angústia.

Humor

Lá pras bandas de Belo Horizonte, um assaltante entra no banco, com uma 
arma na mão e fala pro caixa botar todo o dinheiro na sacola. Depois, com 
a sacola cheia, pergunta para o primeiro cidadão da fila:
- Você viu eu assaltar o banco?
O coitado responde:
- Claro que vi!
E toma um tiro nas fuças.
Em seguida vira para o segundo que estava discutindo com uma velha 
muito emperiquitada, vestida igual uma arara e pergunta a mesma coisa. 
O macho mais do que depressa responde:
- Olha, eu não vi nada. Eu nem estou vendo o senhor aqui! Mas a minha 
sogra, aqui do lado viu tudo, inclusive ela estava dizendo que conhece o 
senhor e que viu o senhor assaltar o caixa.
***
O chefe d escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que 
tinha sido indicada por um dos diretores da empresa como sendo muito 
prendada. Ao encontrar a moça ele ficou extasiado. Era uma loira eston-
teante, siliconada, corpo cultural, olhos verdes, bronzeada, ou seja, toda 
prendada. Refeito do susto e começando a dar instruções, ele fala:
- Suponho que a senhorita saiba o que é uma fatura e o que é uma dupli-
cata... Estou certo?
E ela toda garbosa, responde:
- Mas claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra uma 
das pernas e duplicata é quando a gente quebra as duas...
Mensagens

Você acredita que na vida nada acontece por acaso?

Tudo acontece por uma razão. Todas as pessoas que conhecemos têm um 
importante papel na nossa vida, seja grande ou pequeno, Algumas irão nos 
machucar, trair e nos fazer sofrer, para nos tornar fortes, outras irão nos 
dar lições, não para nos mudar, mas para fazer de nós melhores pessoas e 
algumas irão simplesmente nos inspirar e amar, para nos fazer feliz.
***
Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde, pra você dizer que 
ama, pra você dizer que perdoa, pra você dizer que desculpa, pra você di-
zer que quer tentar de novo. Amanhã pode ser muito tarde pra você pedir 
perdão, pra você dizer desculpa-me, o erro foi meu. O seu amor amanhã, 
pode ser inútil. O seu perdão amanhã, pode já não ser preciso. A sua volta 
amanhã, pode não ser esperada. A sua carta amanhã, pode já não ser lida. 
O seu carinho amanhã, pode já não ser mais necessário. O seu abraço ama-
nhã, pode já não encontrar outro abraço.Porque amanhã pode ser muito... 
muito tarde! Não deixe para amanhã pra dizer: Eu te amo! Estou com sau-
dade de você! Perdoe-me! Desculpe-me! Esta flor é pra você! Você está 
bem? Não deixe pra amanhã o seu sorriso, o seu abraço, o seu carinho, o 
seu trabalho, o seu sonho, a sua ajuda. Não deixe pra amanhã pra pergun-
tar: Por que você está triste? O que há com você? Eu... venha cá, vamos 
conversar. Cadê aquele sorriso? Ainda tenho chance? Já percebeu que eu 
existo? Por que não começamos tudo de novo? Estou com você, sabes que 
podes contar comigo! Cadê os seus sonhos? Onde está a sua garra? Lem-
bre-se: Amanhã pode ser tarde... muito tarde! Procure! Vá atrás! Insista! 
Tente mais uma vez! Só o hoje é definitivo, amanhã pode ser tarde demais.

Pensamento, provérbios e citações

Quem semeia ventos, colhe tempestades.
Nunca está só quem anda com nobres pensamentos.
Eu trocaria os meus amanhãs por um dia do meu passado.
Não insulte a mãe do jacaré antes de ter atravessado o rio.
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.
Aquele que quer a fruta deve subir na árvore.
Tudo na vida é ter paciência pra saber viver.
Não há maior ironia do que aquela exercida em nome da lei.
A alegria não está nas coisas, está em nós.
Olhar grande seca até coco na chuva.
Viver é desenhar sem borracha.
Um mentiroso é sempre pródigo em julgamento.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 78, Termo nº 7024
Faço saber que pretendem se casar LUIS DE JESUS SANTIAGO e MARIA GORETE DE MOURA PRADO, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Ilhéus-
-BA, nascido em 23 de outubro de 1968, de profissão auxiliar de serviço de segurança, de estado civil divorciado, residente 
e domiciliado na Rua Seis, nº 614, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de GERALDINO DO NASCI-
MENTO SANTIAGO, falecido em São Paulo/SP e de ANA MARIA DE JESUS SANTIAGO, falecida em São Paulo/SP. Ela 
é natural de Lagoinha-SP, nascida em 4 de junho de 1966, de profissão do lar, de estado civil viúva, residente e domiciliada na 
Rua José Luiz Mariano, nº 144, São Vicente de Paula, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de JOSÉ MARIA DE MOURA, 
falecido em em Taubaté/SP na data de 4 de dezembro de 1984 e de TEREZINHA LANDIM, falecida em Taubaté/SP na data 
de 4 de maio de 1995. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado 
em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 78, Termo nº 7025
Faço saber que pretendem se casar ADRIANO MEZALINO DE CAMPOS NETTO e NATALIA COUTO DAVID CARDO-
SO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Tremembé-SP, nascido em 6 de agosto de 1988, de profissão instruto de transito, de estado civil solteiro, residente 
e domiciliado na Rua Antonio Luiz da Silva, nº 30, Guedes, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de BENIZ DIVINO DE 
CAMPOS, de 51 anos, natural de Lagoinha/SP, nascido na data de 6 de agosto de 1967 e de MARIA CRISTINA DE SOUZA 
CAMPOS, de 52 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 4 de fevereiro de 1967, ambos residentes e domiciliados 
em Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 12 de março de 1993, de profissão auxiliar de atendimento, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Arthur de Souza Praça, nº 133, Centro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, 
filha de ROBERTO CARDOSO JUNIOR, de 50 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 15 de junho de 1969, 
residente e domiciliado em Taubaté/SP e de CLAUDIA COUTO DAVID CARDOSO, de 49 anos, natural de Tremembé/SP, 
nascida na data de 5 de janeiro de 1970, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 79, Termo nº 7026
Faço saber que pretendem se casar JOÃO VITOR ANTUNES DOS SANTOS e BIANCA GARCIA LUCCI, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, 
nascido em 25 de julho de 1993, de profissão gerente, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Antonio Noga-
roto, nº 243, Residencial Ana Candida, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de DIONISIO JOSE DOS SANTOS, de 58 anos, 
natural de Tremembé/SP, nascido na data de 10 de março de 1961 e de REGINA CELIA ANTUNES DOS SANTOS, de 60 
anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 26 de novembro de 1958, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. 
Ela é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida em 25 de maio de 1994, de profissão empresária, de estado civil solteira, resi-
dente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de MARCELO SOUZA LUCCI, de 52 anos, natural de Taubaté/
SP, nascido na data de 20 de fevereiro de 1967 e de GISLENE MARA GARCIA LUCCI, de 47 anos, natural de Santo André/
SP, nascida na data de 17 de maio de 1972, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta 
cidade. 

Caraguatatuba instala 3 mil novos 
pontos de luz desde 2017 e inicia 

benfeitorias em núcleos fundiários

A Prefeitura de Caragua-
tatuba já contabiliza mais 
de 21 mil luminárias ins-
taladas e já se aproxima 
de ser a primeira cidade 
do Brasil com 100% de 
tecnologia LED.
A instalação é feita pela 
concessionária Caraguá 
Luz, responsável pela 
modernização, operação 
e manutenção da ilumina-
ção pública na cidade.
Segundo os dados divul-
gados no mês passado, 
são 3 mil novos pontos de 
luz na cidade desde 2017, 
além da redução média de 
65% no consumo de ener-
gia elétrica nos projetos 
de eficientização execu-
tados. O projeto abrange 
todos os bairros da cidade, 

desde a Tabatinga (região 
Norte) até o bairro do Pe-
requê-Mirim (região Sul).
Segundo o prefeito Agui-
lar Junior, a modernização 
da iluminação pública traz 
mais conforto, segurança 
e cidadania aos moradores 
de Caraguatatuba.
“Quando você tem um 
bairro ou rua iluminado 
já afasta a questão da cri-
minalidade e ainda valori-
za o imóvel do cidadão”, 
destaca.
Pensando nisso, o novo 
passo desse processo de 
modernização será levar 
benfeitorias também nos 
núcleos que já passaram 
pela regularização fundi-
ária.
Entre os locais estão os 

loteamentos Jorgin Mar 
(Perequê-Mirim) e Rei-
naldo Honório (Pegorelli). 
A Prefeitura conseguiu o 
descongelamento destas 
áreas e já solicitou junto 
às concessionárias de luz, 
água e iluminação pública 
(EDP Bandeirante, Sabesp 
e Caraguá Luz) a instala-
ção das benfeitorias.
Além disso, nos próximos 
meses, a Concessionária 
Caraguá Luz deve insta-
lar mais 6 mil luminárias 
LED em locais como Mor-
ro de Santo Antônio, Mor-
ro do Camaroeiro, Estrada 
do Rio Claro, Balneário 
dos Golfinhos, Tarumãs e 
no trecho da rodovia entre 
a Cocanha e divisa com 
Ubatuba.
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Escola do Trabalho do
Centro abre 153 vagas

para inscrições em julho

3º Festival Nacional de MPB “Celly 
Campello” começa hoje

Ametra disponibiliza
54 vagas para cursos

profissionalizantes

Concurso de Fotografia
encerra inscrições

A Escola do Trabalho do 
Centro está com 153 va-
gas disponíveis para cur-
sos profissionalizantes 
gratuitos durante o mês 
de julho.  O atendimento 
para matrículas será das 
8h30 às 11h30 e das 13h 
às 16h30, na própria uni-
dade, na avenida Arman-
do Salles de Oliveira, 284, 
centro.
Para frequentar os cur-
sos é necessário ter idade 
mínima de 18 anos. Can-
didatos a cursos certifica-
dos pelo Senai precisam 
ter o ensino médio. Para 
o curso de Excel Avança-
do, deve ser apresentado o 
certificado de informática. 
Os cursos da área da bele-
za e padaria artesanal têm 
convênio com o Fundo 

O 3º Festival Nacional de 
MPB de Taubaté “Celly 
Campello” acontece de 12 
a 14 de julho na Concha 
Acústica da Praça Mon-
senhor Silva Barros em 
Taubaté. Na sexta-feira e 
no sábado, 20 intérpretes 
apresentaram ao públi-
co suas canções. No do-
mingo, dia 14, acontece 
a grande final. Durante 
todo o final de semana as 
atrações terão início às 
20h. De Taubaté e região 
as músicas apresentadas 
serão, nesta ordem: Nobre 
Choro, Morada, Festa Ju-
nina, Não vá perder, Café 
com bolinhos, Quando a 
aurora chegar, Deu Bran-
co, Noite perfumada, Voa 
e No mote da boa vonta-
de. As composições sele-
cionadas vindas de outras 
cidades e estados são: 
Sete Cores, Batida Geral, 
Coração mineiro (coração 

A Unidade de Ensino In-
tegral Hildebrando Rocha, 
a Ametra II, abriu nesta 
quarta-feira, dia 10 de ju-
lho, inscrição para o pro-
vimento de 54 vagas em 
cursos profissionalizantes. 
Não haverá processo sele-
tivo e as vagas serão ocu-
padas em ordem de chega-
da até se encerrarem ou na 
data limite de 23 de julho.
Os cursos nas áreas de 
marcenaria, serralheria e 
comunicação visual têm 
duração de seis meses e 
são destinados a jovens 
matriculados no 7º, 8º ou 
9º anos do ensino funda-
mental da rede municipal 
de ensino.
São 16 vagas para o cur-
so de marcenaria, sendo 
8 vagas para o período 
da manhã, com aulas das 
8h30 às 11h30, e 8 vagas 
para a tarde, com aulas das 
13h às 16h. É necessário 
que o aluno tenha mais de 
13 anos. O conteúdo abor-
dado será a introdução à 
marcenaria, substrato de 
madeira, cortes, esqua-
drejamento, furação, fer-
ramentas, equipamentos e 

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté encer-
ra hoje, dia 12 de julho, as 
inscrições para o 1º Con-
curso de Fotografia com 
o tema “Tradições tauba-
teanas: nossa história em 
fotografias”.
De caráter artístico e cul-
tural, o concurso preten-
de incentivar os registros 
e a preservação de ima-
gens que fazem parte da 
construção da história de 
Taubaté. As fotografias 
vencedoras passarão a 
fazer parte do acervo do 
Museu da Imagem e do 
Som de Taubaté (Mistau).
A idade mínima para ins-
crição é de 14 anos, com 
apresentação de autori-
zação do responsável. O 
concurso será realizado 
em uma etapa. É vedada a 
participação de servidores 
da Prefeitura de Taubaté, 
bem como de suas autar-
quias e fundações.
As inscrições são gratui-
tas e devem ser feitas no 

Social de São Paulo.
No momento da matrícula 
é preciso apresentar cópias 
de RG, CPF, comprovante 
de endereço de Taubaté, 
título de eleitor de Taubaté 
e de escolaridade, se for o 
caso. 
Os candidatos que opta-
rem pelos cursos da Esco-
la da Beleza só podem se 
inscrever em uma única 
opção.
A duração dos cursos va-
riam entre 36 a 70 horas e 
as aulas do curso de pada-
ria artesanal já tem início 
no dia 24 de julho.
Confira o número de va-
gas e dias de inscrição de 
cada curso:
Inscrição: 16 de julho
Padaria Artesanal (20 va-
gas)

ligeiro), Par ou Ímpar, An-
tônimos, A função, A ima-
gem da fé, Gavião, E eu 
pensando em você e Dou-
-lhe uma canção.
Além das canções par-
ticipantes do Festival, 
o público irá aproveitar 
apresentações do Balé da 
Cidade e show da Banda 
Vibe na sexta; Changing 
Route Blues Trio no sába-
do e a dupla Renata e Gus-
tavo no domingo. As 20 
músicas foram pré-sele-
cionadas por uma comis-
são de triagem, composta 
por músicos e composito-
res. Neste ano, a Secreta-
ria de Turismo e Cultura 
de Taubaté recebeu 132 
inscrições. Como cachê 
de participação e ajuda de 
custos, o festival irá agra-
ciar os 10 selecionados 
de Taubaté e região (raio 
de até 100 km de distân-
cia) com um cachê de R$ 

lixamentos.
Para o curso de serralheria 
serão destinadas 18 vagas, 
divididas em manhã e tar-
de. Os interessados devem 
ter 13 anos ou mais de ida-
de e irão ter aulas teóricas 
de metalurgia básica, sol-
da, metrologia e desenho 
técnico básico. Além de 
aulas práticas com manu-
seio de ferramentas manu-
ais e elétricas, soldagem, 
criação, elaboração e con-
fecção de peças artesanais 
e associação de trabalho 
com madeira na confecção 
de peças.
As 20 vagas para o curso 
de comunicação visual são 
direcionadas a jovens a 
partir dos 12 anos de idade 
e o conteúdo programáti-
co abrange: cronologia do 
desenvolvimento da co-
municação visual, noções 
básicas sobre linguagem 
visual e os elementos que 
constituem a comunicação 
visual, noções básicas de 
medidas e apresentação 
das principais ferramen-
tas de medição, conceitos 
básicos de diagramação, 
alinhamento, layout e 

Mistau. Cada candidato 
poderá inscrever no máxi-
mo quatro fotografias. O 
julgamento será realizado 
entre 15 e 19 de julho. O 
resultado do concurso será 
publicado no Diário Ofi-
cial do município e no site 
da prefeitura até o dia 23 
de julho. A premiação será 
por categoria e entregue 
em cerimônia realizada no 
Mistau.
O edital está disponível 
no site da prefeitura, no 
link http://www.tauba-
te.sp.gov.br/licitacoes/
concurso/0119-concur-
so-de-fotografia-tradi-
coes-taubateanas-nossa-
-historia-em-fotografia/. 
Dúvidas e mais informa-
ções podem ser obtidas na 
Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté, pelos 
telefones (12) 3629-5868 
ou 3621-6040.
Serviço: 1º Concurso de 
Fotografia
Inscrições: até 12 de julho
Local: Mistau – Av. Tho-

Inscrição: 23 de julho
Assistente de Cabeleireiro 
(10 vagas)
Depilação (10 vagas)
Design de Sobrancelha 
(10 vagas)
Manicure e Pedicure/ 
Unhas Artísticas (20 va-
gas)
Maquiagem Social e Ar-
tística (20 vagas)
Inscrição: 30 de julho
Empreendedorismo Dife-
rencial Competitivo (cer-
tificado Senai) (12 vagas)
Marketing (12 vagas)
Liderança e Motivação 
(certificado Senai) (15 va-
gas)
Inscrição: 31 de julho
HTML 5/CSS3 – Criação 
de Sites (12 vagas)
Excel Avançado  (12 va-
gas)

1.500,00 e os 10 escolhi-
dos das demais regiões do 
país com R$ 2.000,00.
O objetivo incentivar o 
aprimoramento e desen-
volvimento da criação 
musical, valorizar o gê-
nero da MPB, estimular 
e abrir espaço para novos 
talentos, contemplar os 
amantes da música, pro-
mover o intercâmbio artís-
tico cultural entre diferen-
tes regiões do Brasil, além 
de oferecer ao público de 
Taubaté e região um even-
to de alto nível e qualida-
de musical.
As datas de ensaio, de 
apresentação e outras in-
formações estão disponí-
veis no site www.taubate.
sp.gov.br. Mais informa-
ções também pessoalmen-
te na Secretaria de Turis-
mo e Cultura de Taubaté, 
que fica à praça Coronel 
Vitoriano, nº 1/ Centro.

percepção visual, apre-
sentação do Corel Draw 
e principais ferramentas, 
conhecimento das princi-
pais ferramentas e equipa-
mentos utilizados na área 
de comunicação visual, 
processo de vetorização, 
princípios básicos de ma-
nuseio de equipamentos e 
configurações, montagem 
de mídias visuais, impres-
sas, banner e placas de 
sinalização e marketing 
pessoal.
Para a matrícula, o in-
teressado deve procurar 
pessoalmente a secretaria 
da escola, das 8h às 12h e 
das 13h às 17h, de segun-
da a sexta-feira na aveni-
da Santa Luiza de Mari-
lac, 1.375 no Jardim Ana 
Emília. A documentação 
a ser levada é a seguinte: 
1 foto 3X4, cópia do RG, 
comprovante de escolari-
dade atual, comprovante 
de endereço com CEP e 
número do Bolsa Família, 
caso receba o benefício, 
além de cópia do RG do 
responsável.
Mais informações pelo te-
lefone 3625-5086.

mé Portes Del Rei, 761 – 
Jd. Ana Emília, Taubaté
Dias e horários: de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
12h e das 13h às 17h  (não 
serão aceitas inscrições 
por procuração)
Documentos: Cópia do 
RG; cópia do compro-
vante de residência, caso 
o comprovante não esteja 
no nome do autor. Serão 
aceitos comprovantes em 
nome dos pais do mesmo. 
Nos casos de casa aluga-
da, deverá anexar, junto 
ao comprovante, o contra-
to de aluguel em nome do 
proponente ou dos pais. 
Também serão aceitos 
comprovantes em nome 
de cônjuge ou compa-
nheiro (a), desde que seja 
anexada junto ao mesmo a 
cópia da certidão de casa-
mento ou declaração pú-
blica de união estável. 
As fichas de inscrição de-
vem ter todas as informa-
ções solicitadas preenchi-
das.
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Visconde de Sabugosa é 
tema central da Flit 2019

Chamamento público de
expositores do Empreenda

Caraguatatuba entra na reta final

Pelo terceiro ano consecu-
tivo a Capital Nacional da 
Literatura Infantil recebe 
a Flit – Feira de Literatu-
ra Infantil de Taubaté, que 
acontece de 16 a 22 de 
setembro na Avenida do 
Povo, em Taubaté. Após o 
recorde de 39 mil pessoas 
no ano passado, a expec-
tativa é uma feira ainda 
maior em 2019, com no-
mes nacionais e locais da 
música e da literatura.
TEMA GERAL
O tema geral da FLIT 
deste ano é “Visconde de 
Sabugosa – da biblioteca 
da Dona Benta para a Flit 
2019”.  Visconde é um bo-
neco feito de sabugo de 
milho, um grande sábio, 
gramático e filósofo, cuja 
sabedoria foi obtida por 
meio dos livros da estan-
te da biblioteca de Dona 
Benta.
Ele é o super-sabichão do 
Sítio. Erudito e atrapa-
lhado, vive pesquisando 
e estudando sobre vários 
assuntos em seu laborató-
rio, localizado no porão da 
casa de Dona Benta, onde 
dá margem à sua criativi-
dade para construir inven-
ções.
Todas essas suas caracte-
rísticas serão exploradas 
nas escolas e nas atrações 
da Flit 2019.
O projeto da Flit 2019 é 
promovido por meio do 

O prazo do Edital de Cha-
mamento Público 04/2019 
para selecionar os exposi-
tores do “Empreenda Ca-
raguatatuba 2019” encerra 
na próxima quarta-feira 
(17/07). A documentação 
de habilitação e as propos-
tas podem ser entregues 
até às 14h30 do dia 17 
de julho (quarta-feira), na 
Área de Licitação da Se-
cretaria de Administração, 
no Centro. A abertura dos 
envelopes ocorre às 15h, 
no mesmo dia.
A Prefeitura de Caragua-
tatuba promove o evento 
de empreendedorismo en-
tre os dias 18 e 22 de se-
tembro, das 14h, às 21h, 
na Praça da Cultura, no 
Centro.
O edital está disponível 
no site https://www.cara-
guatatuba.sp.gov.br/lici-
tacoes/, mas para acessá-
-lo é necessário fazer um 
cadastro gratuito na pá-
gina, ou direto no site do 
evento: http://empreenda-
caraguatatuba.com.br/, 
na parte dos downloads. 
As empresas seleciona-
das ocuparão 86 estandes 
com dimensões de 4x4m 
durante os cinco dias de 
feira.
A Prefeitura de Caragua-
tatuba disponibilizará 86 
estandes com 4x4m de 
medida para o evento. Os 
estandes vão contar com 
energia elétrica e conexão 
à internet, ficando a cargo 
do expositor a estilização, 
decoração e criação da 
identidade visual do espa-
ço, com sinalização bilín-
gue em Línguas Inglesa e 
Portuguesa.
Em 2019, a organização 
disponibilizará 76 estan-
des para empresas do mu-
nicípio de Caraguatatuba 
e outros 10 para firmas da 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte (RM/Vale).
Alimentação
A Prefeitura de Caragua-
tatuba também publicou 
o Edital de Chamamento 
Público 05/2019 para se-
lecionar seis empresas do 
segmento de alimentação 
para o “Empreenda Cara-
guatatuba 2019”. A docu-
mentação de habilitação 
e as propostas devem ser 
protocoladas até às 10h30 

Proac (Programa de Ação 
Cultural), através da Se-
cretaria de Cultura de Es-
tado. Criada e executada 
pela Prefeitura de Tauba-
té, a feira este ano tem a 
empresa ADV Produções 
como curadora, ficando a 
coordenação geral a car-
go da produtora cultural 
Amália De Vincenzo.
A Flit 2019 conta com o 
patrocínio oficial das em-
presas Usiminas e EDP 
São Paulo.
Além dos patrocinadores, 
a Flit também conta com 
o apoio da CBL (Câmara 
Brasileira do Livro), ABC 
Transportes, CCR Nova 
Dutra, Net e Oscar Calça-
dos.
ESTRUTURA
Serão grandes shows in-
fantis na abertura e no 
encerramento, e durante 
a semana muita contação 
de histórias, peças teatrais 
e oficinas. Vão acontecer 
também palestras, shows 
musicais, oficinas artís-
ticas e lançamentos de 
livros com a presença de 
escritores nacionais e da 
região.
Também estão programa-
das sessões de autógrafos 
com autores nacionais 
e locais e mesa-redonda 
discutindo temas ligados 
à literatura infantil. Serão 
14 editoras oferecendo o 
melhor da literatura infan-

do dia 17 de julho, na Área 
de Licitação da Secreta-
ria de Administração, no 
Centro. A abertura dos en-
velopes ocorre às 11h, no 
mesmo dia (17/07). Nes-
se processo, as empresas 
utilizarão estruturas com 
4x6m de extensão.
Além dos espaços, a Pre-
feitura Municipal for-
necerá energia elétrica, 
iluminação, água, esgoto 
e conexão à internet. No 
Empreenda Caraguatatu-
ba 2019, a organização 
sorteará três estandes en-
tre os estabelecimentos 
participantes do 14º Fes-
tival Gastronômico Cara-
guá a Gosto (realizado de 
1º a 31 de agosto), além 
dos outros seis do Edital 
de Chamamento Público 
05/2019.
Os resultados das seleções 
dos expositores (empresas 
em geral e de segmento de 
alimentação) serão publi-
cados no site www.empre-
endacaraguatatuba.com.
br, criado para a feira.
A Secretaria de Adminis-
tração fica na Av. Siqueira 
Campos, 44 – Centro. O 
telefone é o (12) 3897-
8176. O atendimento ao 
público é das 9h às 16h30. 
Os editais (expositores e 
estabelecimento de ali-
mentação) estão disponí-
veis no site https://www.
caraguatatuba.sp.gov.br/
licitacoes/, na parte des-
tinada aos chamamentos 
públicos.
Cestas básicas
As empresas selecionadas 
para os estandes de expo-
sitores e praça de alimen-
tação devem contribuir 
com o Fundo Social da 
Solidariedade de Caragua-
tatuba, doando cinco ces-
tas básicas, com no míni-
mo 20 itens cada.
As doações precisam ser 
enviadas para a sede do 
Fundo Social de Solida-
riedade de Caraguatatuba, 
que emitirá comprovante 
da entrega. O comprovan-
te deverá ser protocolado 
na Secretaria de Planeja-
mento Estratégico e De-
senvolvimento até cinco 
dias após a assinatura do 
contrato.
O Fundo Social de Soli-
dariedade de Caraguatatu-
ba está localizado na Rua 

to-juvenil nacional e inter-
nacional.
ESCOLAS
A Flit 2019 já começou 
nas salas de aula da rede 
pública municipal. O tema 
da feira já está sendo de-
senvolvido nas escolas, e 
o fechamento deste traba-
lho é a participação diária 
de mais de 800 alunos nos 
períodos da manhã e da 
tarde, principalmente da 
zona rural e de bairros pe-
riféricos, que são levados 
em vans e ônibus para a 
avenida. Os alunos, como 
nos anos anteriores, parti-
ciparão de teatros, conta-
ção de histórias e oficinas.
As demais escolas da ci-
dade e região que também 
quiserem ir de excursão 
à feira devem enviar um 
email para flit@taubate.
sp.gov.br, para que sejam 
recebidos com o máximo 
de conforto possível.
Na Praça de Alimentação 
“Tia Anastácia” ficam di-
versificados food trucks, 
com os mais diversos ti-
pos de comidas, lanches 
e sobremesas para os visi-
tantes.
As atrações da Feira estão 
em fase final de contrata-
ção e a programação será 
divulgada em breve no 
site www.flit.taubate.sp.
gov.br e na página www.
facebook.com/feiradelite-
raturainfantildetaubate/.

José Damazo Dos Santos, 
39 – Centro (próximo ao 
Banco Santander da Praça 
Candido Motta). O telefo-
ne é o (12) 3897-5656.
A Secretaria de Planeja-
mento Estratégico e De-
senvolvimento fica na Av. 
Frei Pacífico Wagner, nº 
163, piso Superior – Cen-
tro. O horário de atendi-
mento ao público é das 
9h às 16h30. Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3897-1110 ou pelo e-mail 
planejamento@caraguata-
tuba.sp.gov.br.
Empreenda Caraguatatu-
ba 2019
A Prefeitura de Caragua-
tatuba realiza o “Empre-
enda Caraguatatuba 2019” 
nos dias 18, 19, 20, 21, e 
22 de setembro, das 14h 
às 21h, na Praça da Cul-
tura, no Centro. O evento, 
aberto ao público, contará 
com exposição e venda de 
produtos e serviços, além 
de palestras, workshops e 
rodadas de negócios entre 
os empresários da cidade 
em aérea de 4.950 m².
O “Empreenda Caragua-
tatuba 2019” visa incen-
tivar a integração entre 
comércio, indústria, ser-
viços, instituições de fo-
mento, universidades e 
comunidade, com temas 
relacionados à capacida-
de e iniciativas empre-
endedoras do município; 
fortalecimento da rede de 
empresas locais; fomento 
para atrair novas empresas 
para se instalarem no mu-
nicípio; e fortalecimento 
da cultura do empreende-
dorismo e formalização de 
trabalhadores autônomos. 
Serão mais de 110 exposi-
tores dos setores públicos 
e privados, fazendo com 
que o evento torne-se uma 
vitrine de negócios e um 
ambiente ideal para com-
partilhar experiências de 
sucesso.
A Secretaria de Planeja-
mento Estratégico e De-
senvolvimento fica na Av. 
Frei Pacífico Wagner, nº 
163, piso Superior – Cen-
tro. O horário de atendi-
mento ao público é das 
9h às 16h30. Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3897-1110 ou pelo e-mail 
planejamento@caraguata-
tuba.sp.gov.br.


